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Paragraf 146–171

Emma Lagefjäll, sekreterare
Justerat den 19 december.

Anders Olsson (C), ordförande

Krister Eriksson (M), justerare

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 20 december.
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§ 146 Kallelse med tidsplanering till beredningsmöte
§ 147 Protokolljusterare
Ärendebeskrivning

Protokollet justeras den 18 december 2019.
Förslag till beslut

Förslag till ordinarie justerare: Krister Eriksson (M)
Förslag till ersättande justerare: Yngve Alkman (L)
Beslut

Till ordinarie justerare utses: Krister Eriksson (M)
Till ersättande justerare utses: Yngve Alkman (L)

§ 148 Anmälan av presidieberedning
Ärendebeskrivning

Presidieberedning hölls den 28 november i Citypassagen.
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Anmälan tas till protokollet.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
- Anmälan tas till protokollet.

§ 149 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Tn 40/2019
Ärendebeskrivning

Alla beslut fattade med stöd av delegation ska anmälas till Tekniska nämnden
på närmast följande sammanträde enligt Kommunallagen. Det är först efter
återrapporteringen till Tekniska nämnden som delegationsbesluten vinner laga
kraft och det är också ett sätt att hålla ledamöter och ersättare i Tekniska
nämnden informerade om vilka beslut som fattats genom delegation.
Den senaste delegationsordningen för Tekniska nämnden antogs den 23
september 2019.
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Beslutsunderlag

Attester
Muntliga undantag från lokala trafikföreskrifter
W3D3
Fordonsflytt
LTF
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Anmälan tas till protokollet.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
- Anmälan tas till protokollet.

§ 150 Inkomna handlingar och skrivelser
Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden informeras om inkomna handlingar och skrivelser via
Meetings.
Beslutsunderlag

Asyl och flyktingmottagning oktober 2019, minnesanteckningar
Protokoll KTR 23 september 2019, inkl bilagor
Skrivelse från Konkurrensverket, 2019-10-03
Svar till Konkurrensverket, 2019-10-23
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 151 Förvaltningens information
Handläggare: Mimmi Hodzic
Ärendebeskrivning

Tekniska förvaltningens information med föredragning för Tekniska nämndens
sammanträde.
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Beslutsunderlag

Muntlig information:
- Verksamhetsgenomgång avfall - Håkan Gustafsson
- Kritik på teknik 2019 - Carina Gavlefors/Mimmi Hodzic
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Informationen tas till protokollet
Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet

§ 152 Särskilt redovisande av delegationsbeslut
Handläggare: Stefan Lange
Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden får vid varje nämndsammanträde en mer ingående
redovisning av ett beslut som fattats på delegation. Beslutet som redovisas väljs
ut av Tekniska nämndens presidium.
Vid dagens sammanträde informeras nämnden om ett delegationsbeslut
gällande lokala trafikföreskrifter.
Beslutsunderlag

Muntlig information
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 153 Information arbetsmiljö
Handläggare: Mimmi Hodzic
Ärendebeskrivning

Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att kontinuerligt informera Tekniska
nämnden om hur arbetsmiljöarbetet fortgår på förvaltningen.
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Förvaltningen informerar på dagens sammanträde om hur arbetet gått sedan
nämnden senast informerades på sammanträdet den 14 november 2019.
Beslutsunderlag

Muntlig information
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 154 Information vattenplan
Handläggare: Karin Saverman
Ärendebeskrivning

Karin Saverman informerar Tekniska nämnden om en ny vattenplan som
Kommunfullmäktige beslutade om i september 2019.
Beslutsunderlag

Muntlig information
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 155 Fördjupad information om förvaltningens miljöarbete
Handläggare: Lisa Jensen
Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden informerades i samband med informationen om
hållbarhetsprogrammet kort om Tekniska förvaltningens miljöarbete på
nämndsammanträdet den 14 november 2019.
På dagens sammanträde får nämnden en fördjupad föredragning om
förvaltningens miljöarbete.
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Beslutsunderlag

Muntlig information
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 156 Avfallsplan på remiss
Ärendenummer: Tn 5441/2019
Handläggare: Lisa Jensen
Ärendebeskrivning

Syftet med avfallsplanen är att på sikt nå en cirkulär ekonomi där
konsumtionen inom Örebro kommuns gränser håller sig inom ramen för en
planet. För det krävs att onödig konsumtion försvinner, att varor produceras
med ren energi och av förnybara eller återvunna material, att varorna används
så länge och så mycket det går genom goda konstruktioner, tjänster för delning,
regelbundet underhåll och reparationer. Vidare krävs att materialet i varor som
har förlorat sin funktion återvinns och att de naturliga kretsloppen inte
förorenas av farliga ämnen från samhällets produktion, avfallshantering eller
nedskräpning. Avfallsplanen ska visa vägen till hur vi under 2020-talet kan
arbeta för att nå ett sådant samhälle.
Ärendet återkommer för beslut i Tekniska nämnden i januari 2020.
Beslutsunderlag

Preliminär avfallsplan upprättat av Kommunstyrelseförvaltningen
Tjänsteskrivelse, 2019-12-04
Powerpoint-presentation
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Ärendet är berett.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
- Ärendet är berett.
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§ 157 Hållbarhetsprogram på remiss för yttrande
Ärendenummer: Tn 4772/2019
Handläggare: Lisa Jensen
Ärendebeskrivning

Ett förslag på hållbarhetsprogram för Örebro kommun har upprättats av
Kommunstyrelseförvaltningen. Samtliga nämnder har fått i uppdrag att yttra
sig över förslaget till hållbarhetsprogram.
Dokumentet innehåller förslag till sju målområden med tillhörande
målformuleringar för år 2030 och 2050. Det är övergripande och långsiktiga
mål som omfattar såväl FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030, EU:s direktiv,
nationell lagstiftning, regionala utvecklingsmål som beslutade lokala politiska
ambitioner. Programmet anger att vi behöver samarbeta och samverka med
näringslivet, civila samhället och andra offentliga aktörer för att nå målen.
Hållbarhetsprogrammet kommer att fastslå den politiska viljeinriktningen samt
uttrycka värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten inom Örebro
kommun. Det tar inte ta någon detaljerad ställning till utförande, prioriteringar
eller metoder.
Ärendet bereddes i Tekniska nämnden på sammanträdet den 14 november
2019.
Beslutsunderlag

Förslag till hållbarhetsprogram, upprättat av Kommunstyrelseförvaltningen
Tjänsteskrivelse, förslag till yttrande, 2019-10-25
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Tekniska nämnden beslutar att överlämna tjänsteskrivelsen som remissvar.
Beslut

- Tekniska nämnden beslutar att överlämna tjänsteskrivelsen som remissvar.

§ 158 Revidering av Tekniska nämndens
delegationsordning
Ärendenummer: Tn 5834/2019
Handläggare: Emma Lagefjäll
Ärendebeskrivning

Tekniska nämndens delegationsordning uppdateras löpande vid behov då det
är av stor vikt att den är aktuell. Den nu aktuella revideringen rör förändringar
där förslaget är att nämnden utökar delegaterna och delegationsnivåerna i de
aktuella delegationerna. Förslaget innefattar även en ny punkt som läggs till i
delegationsordningen som berör rättelser av uppenbar oriktighet till följd av
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skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende i beslut. Delegat är Tekniska
nämndens sekreterare.
Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-11-25
Förslag till reviderad delegationsordning
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Anta Tekniska nämndens delegationsordning
Beslut

Tekniska nämnden beslutar att:
- Anta Tekniska nämndens delegationsordning.

§ 159 Revidering av Tekniska nämndens attestförteckning
Ärendenummer: Tn 5966/2019
Handläggare: Mona Hass
Ärendebeskrivning

Örebro kommuns attestreglemente anger att varje nämnd ska utse attestanter
för den interna kontrollen av de ekonomiska transaktionerna inom nämndens
förvaltningsområden. En aktuell förteckning över samtliga attestanter ska
finnas tillgänglig hos förvaltningsledningen.
Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningen redovisar förslag till attestanter för nämndens
verksamheter enligt bilagd sammanställning.
Tjänsteskrivelse, 2019-12-03
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
1. Attestanter för Tekniska nämndens verksamheter utses enligt förvaltningens
förslag.
2. Ändring av beslut om attestanter under löpande verksamhetsår för Tekniska
nämndens verksamheter delegeras till förvaltningschef.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
1. Attestanter för Tekniska nämndens verksamheter utses enligt förvaltningens
förslag.
2. Ändring av beslut om attestanter under löpande verksamhetsår för Tekniska
nämndens verksamheter delegeras till förvaltningschef.
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§ 160 Anhållan om fördelning av betalning
Ärendenummer: Tn 4751/2019
Handläggare: Jenny Johrin
Ärendebeskrivning

Det har inkommit en anhållan om fördelning av anläggningsavgiften till VAverksamheten inom Tekniska förvaltningen. Med stöd i aktuella lagrum har ett
förslag på svar tagits fram av förvaltningen som Tekniska nämnden på dagens
sammanträde beslutar om.
Beslutsunderlag

Skrivelse, 2019-09-29
Tjänsteskrivelse, 2019-11-07
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Tekniska nämnden beslutar att inte fördela anläggningsavgiften på årliga
betalningar (delbelopp) för fastigheten Arbetsledaren 3, Gamla vägen 7A i
Örebro kommun.
Beslut

- Tekniska nämnden beslutar att inte fördela anläggningsavgiften på årliga
betalningar (delbelopp) för fastigheten Arbetsledaren 3, Gamla vägen 7A i
Örebro kommun.

§ 161 Sammanträdestider 2020
Ärendenummer: Tn 5659/2019
Handläggare: Emma Lagefjäll
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen föreslår driftsnämnderna vilka veckor som respektive
nämnd bör sammanträda. Förslaget som presenteras för Tekniska nämnden är
framtaget utifrån Kommunstyrelsens rekommendation.
Föreslagna tider:
Sammanträdesdagar för Tekniska nämnden 2020
23 januari
13 februari
19 mars
16 april
18 maj
11 juni
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27 augusti
21 september
15 oktober
12 november
10 december
Sammanträdesdagar för Tekniska nämndens presidium 2020
9 januari
3 februari
2 mars
6 april
4 maj
1 juni
17 augusti
10 september
5 oktober
2 november
26 november
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-11-19
Sammanställning, förslag till sammanträdestider 2020
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
1. Anta de föreslagna datumen för nämndens sammanträdestider 2020.
2. Anta de föreslagna datumen för presidiets sammanträdestider 2020.
3. Ge presidiet möjlighet att ändra sina sammanträdestider vid behov.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar att:
1. Anta de föreslagna datumen för nämndens sammanträdestider 2020.
2. Anta de föreslagna datumen för presidiets sammanträdestider 2020.
3. Ge presidiet möjlighet att ändra sina sammanträdestider vid behov.

11 (21)

ÖREBRO

Protokoll

§ 162 Detaljplan för Nikolai 3:352 (Brunnsparken)
Ärendenummer: Tn 5409/2019
Handläggare: Magnus Karlsson
Ärendebeskrivning

Detaljplanens syfte är att följa upp beslutat planprogram där alternativet med
stadsdelspark valdes för den gröna miljön. Alternativ med bostadsbebyggelse
inom Brunnsparken valdes bort. Markanvändningen för Brunnsparken ändras
från folkparksändamål till område för besöksanläggningar, centrum och allmän
park. Bostadsändamål planläggs dels vid entrén i norr och i sydväst vid
Brunnsgärdesgatan utanför Brunnsparken. För att tillgängliggöra parken
planläggs anslutningar i form av allmän gång- och cykelväg samt bilgata från
Mosåsvägen. Vidare är syftet att bevara de kulturhistoriska värdena som har
identifierats i parken.
Beslutsunderlag

Förslag till detaljplan upprättad av Stadsbyggnad
Tjänsteskrivelse, 2019-11-28
Karta, u-område
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår att Tekniska nämnden ska lämna följande
yttrande över detaljplanen:
1. Plankartan ska kompletteras med u-område (totalt 13 m) för befintliga
ledningar i planens sydöstra hörn, se bifogad karta.
2. Förtätningen som planeras med bostäder i planens sydvästra del innebär att
dagvattennätet ej klarar av den ökade belastningen (pga. ändrad
markanvändning och klimatförändringen). Plankartan ska uppdateras med
bestämmelsen om att max 50 % av ytan får hårdgöras. Det ska gälla hela den
blivande bostadsfastigheten. Alternativt ska en bestämmelse införas om att
dagvattnet ska fördröjas med 57 m3/ha inom fastigheten.
3. Under rubriken ”Vatten och avlopp” (s. 27 samt s.36) behöver texten
uppdateras/kontrolleras då det inte stämmer helt. Om några befintliga VAledningar behöver flyttas måste detta kontrolleras om det är tekniskt möjligt
och om så är fallet ska detta bekostas av exploatören.
4. Plankartan ska uppdateras med lägsta golvnivå för de planerade byggnaderna
för att undvika översvämning vid skyfall.
5. Planförslaget ska kompletteras med en beskrivning av hur angöring ska ske
till byggrätten i norra delen av planområdet.
6. Planbeskrivningen bör kompletteras med hur torget i norra delen av
området ska gestaltas och vilka funktioner det ska innehålla.
7. Plankartans bestämmelser om ställningstagande avseende bullerskydd för
parken behöver förtydligas.
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8. Inför granskningen behöver gränser mellan parkmark och kvartersmark
justeras för att skapa goda förutsättningar för logisk och rationell drift av
parkytorna.
9. Parkytan väster om kvartersmarken bör förses med texten PARK.
10. Kostnad för skötsel av tillkommande allmän plats beräknas till 1,5 Mkr.
Planbeskrivningen kompletteras med denna uppgift.
11. I översiktsplanen finns markerat en framtida gång- och cykelförbindelse
över järnvägen. Kan man på ett mer aktivt sätt förhålla sig till tankarna om en
gc-förbindelse över järnvägen? Finns det en risk att nuvarande planförslag
omöjliggör ett sådant arbete utan att behöv göras om eller ryms detta inom
användningen PARK?
Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
- Enligt Tekniska förvaltningens förslag.

§ 163 Detaljplan för Nikolai 3:306 m.fl. (Södra stationen)
Ärendenummer: Tn 5037/2019
Handläggare: Magnus Karlsson
Ärendebeskrivning

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utveckling av Södra Station och dess
funktion som järnvägsstation samt att utveckla området runt stationen med ny
bebyggelse av hög arkitektonisk kvalitet i form av kontor och verksamheter,
nya infrastrukturkopplingar samt nya mötesplatser och utvecklade grönytor.
Detaljplanen innebär en ny reglering av järnvägsområdets omfattning vid Södra
Station och en ny stationslösning som bygger på möjliggörandet av en GCtunnel under järnvägsområdet vid Södra Allén som utöver att erbjuda en ny
passage och minska barriäreffekterna från järnvägsområdet även är tänkt att
tjäna som anknytning till tågstationens mittplattorm.
Utveckling av platsen kring Södra Station bygger på möjliggörandet av nya
byggrätter för kontor och verksamheter på respektive sida järnvägsspåret. De
nya byggnaderna är tänkta att uppföras till en höjd på mellan 6 och 17
våningar. Som en del i att möjliggöra för utvecklingen av järnvägsfunktionen
och de nya byggrätterna sker en omvandling av omkringliggande gator i form
av Östra Bangatan, Svartå Bangata och Södra Allén. Ett nytt parkeringshus
föreslås även placeras på byggrätt väster om spårområdet i planområdets södra
del.
Beslutsunderlag

Förslag till detaljplan upprättad av Stadsbyggnad
Tjänsteskrivelse, 2019-11-28
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Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår att Tekniska nämnden ska lämna följande
yttrande över detaljplanen:
Vatten- och avlopp
1. VA-ledningar i Svartå Bangata behöver förlängas för att nå de nya
byggrätterna samt träd på västra sidan om Östra Bangatan kan behöva tas ned,
beroende hur avstyckningar av byggrätterna hanteras, för att kunna försörja de
nya fastigheterna med VA.
2. Möjligheten att placera byggrätt för nytt parkeringshus i sydväst i relation till
befintlig vattenledning måste studeras ytterligare innan granskningen.
3. Under rubriken vatten och avlopp (s.40) ska fastighetsbeteckningen ändras
till Tågmästaren 24.
4. Tekniska förvaltningen kan ej uttala sig om dagvattenhanteringen innan
dagvattenutredningen är klar. Viktigt att detaljplanen tar upp frågan med rening
av dagvattnet från Östra Bangatan och att reningen får plats i gaturummet samt
att det finns pengar i genomförandet.
5. Problemet med översvämningsrisken för höga flöden bör inte bara avfärdas
med att stationen redan ligger där den ligger. Detaljplanen ska kunna redogöra
för vilka åtgärder som kan vidas för att hantera risken. en lösning för
problemet.
Park
6. Det går inte att bedöma utifrån planförslaget hur Tekniska nämndens
driftkostnader för allmän park kommer att påverkas.
7. Trädpolicyn bör stå med i sammanställningen av tidigare ställningstaganden.
8. Planbeskrivningen bör kompletteras med en redogörelse för
ställningstagandet i gällande översiktsplan om att innerstadens parker ska
bevaras i sin helhet. Planen bör vidare beskriva hur denna avvikelsen från
översiktsplanen hanteras.
9. I stycket om kompensation bör trädverderingen som gjorts beskrivas och
bifogas som detaljplanen. Trädkompensation behöver redovisas enligt
ställningstagandet 1.2 i Trädpolicyn.
10. De träd som ingår i trädrader längs med Östra Bangatan, Svartå Bangata
och Södra Allén omfattas sannolikt av det generella biotopskyddet för
trädrader. Om dessa planeras att ta bort eller riskerar att skadas krävs det
troligen dispens från biotopskyddet för att planen ska kunna genomföras.
11. Planbestämmelse om bullerskärm mellan park och spårområde saknas.
Nuvarande bestämmelser m1 och m2 saknar bulleråtgärd. Bulleråtgärd är en
förutsättning för att utveckling av Eugenparkens sociala värden ska vara
möjliga.
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12. Ytterligare kompensation av förlorade parkvärden kan ske i Väståparken,
exempelvis genom byggande av bullerskärm.
Gata & trafik
13. Det går inte att bedöma utifrån planförslaget hur Tekniska nämndens
driftkostnader för allmän gata kommer att påverkas.
14. Planbestämmelsen om fri höjd när byggrätt går ut över gatan bör utformas
så att fri höjd är minst 4,7 m + 0,2 tillägg för vertikal lutning med tillägget att
utskjutande byggnadsdelar med fri höjd högre än 4,7 m men lägre än 5,7 m ska
förses med påkörningsskydd och varning.
15. Inför granskning bör det säkerställas att erforderliga ytor kan skapas för
taxiangöring.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
- Enligt Tekniska förvaltningens förslag.

§ 164 Detaljplan för Kryptonet 1 m.fl.
Ärendenummer: Tn 5156/2019
Handläggare: Magnus Karlsson
Ärendebeskrivning

Förslaget syftar till att inom fastigheten möjliggöra handel med livsmedel.
Beslutsunderlag

Förslag till detaljplan upprättad av Stadsbyggnad
Tjänsteskrivelse, 2019-11-28
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår att Tekniska nämnden ska lämna följande
yttrande över detaljplanen:
1. Planförslaget föreslår en ny allmän gatan på Boglundsgatan endast från
Hedgatan in till den nya cirkulationsplatsen. Tekniska nämnden anser att även
den östra delen av Boglundsgatan ska vara allmän gata för att det ska gå att
skapa en säker och fungerande trafikmiljö för alla trafikslag.
2. Genomförandebeskrivningen ska kompletteras med att Tekniska nämndens
driftkostnader ökar 65 000 kr/år eftersom nya allmän plats tillkommer. Om
mer allmän gata skapas så behöver driftkostnadsökningen justeras.
3. Plankartan ska uppdateras med lägsta golvnivå för de planerade byggnaderna
för att undvika översvämning vid skyfall.
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4. Enligt dagvattenutredningen ska reningen bestå av gräsklädda
makadamdiken. Dessa anläggningar kräver mycket skötsel då det ofta
uppkommer problem med denna typ av anläggningar tex igensättning av
partiklar (sediment). För att säkerställa funktionen på dessa diken behövs
skötselprogram upprättas.
5. Det är svårt att avgöra hur reningen är beräknad. Dagvattenutredningen ska
visa (i bilaga) vilken värden som man använt för att beräkna reningen (tex
storlek översillningsyta/infiltrationsyta, släntlutning, rinntid, längd på diket
etc).
6. Idag finns ett delvis öppet dagvattendike inne på fastigheten som rinner
österut och tar dagvatten från gatan söder om fastigheten där en
cirkulationsplats planeras. Innan granskning behöver dikets framtida funktion
utredas. Om resultatet blir att diket behövs även i framtiden ska ett u-område
läggas till plankartan.
7. Ett utfartsförbud bör läggas till i planområdets sydöstra hörn vid korsningen
mellan Boglundsgatan och Ozongatan för att undvika att utfart sker i eller i
nära anslutning till vägkorsning.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
- Enligt Tekniska förvaltningens förslag.

§ 165 Tillsynsrapport 2019
Ärendenummer: Tn 456/2019
Handläggare: Carina Gavlefors
Ärendebeskrivning

Förvaltningen har på uppdrag av Tekniska nämnden genomfört internkontroll
enligt Tillsynsplan 2019. Internkontrollen är nämndens tillsyn av förvaltningens
kontroll av den vardagliga verksamheten. Där ligger en stor vikt på att rätt
risker lyfts fram och tillsynen görs på befintliga kontroller, att tillsynen är
tillräcklig (omfattning/genomförande), och att det finns ett resultat samt att
åtgärder genomförs för att eliminera/reducera identifierade risker. Valet av
tillsyn bygger på den riskanalys som gjordes inför 2019. Utifrån denna
riskanalys beslutade Tekniska nämnden i december 2018 om Tillsynsplan för
2019.
Internkontroll 2019 berör tre tillsynsobjekt i tre områden; verksamhet (V),
ekonomi (E) och personal (P).
Beslutsunderlag

Tillsynsplan 2019 – Plan för uppföljning av intern kontroll (Beslutad 2018-1207-13 Tn §109)
Tillsynsrapport 2019
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Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
1. Tillsynsrapport 2019 inom Tekniska nämnden godkänns och överlämnas
tillsammans med nämndens beslut till Kommunstyrelseförvaltningen senast
december 2019.
2. Tekniska nämnden ger Tekniska förvaltningen i uppdrag att verkställa de
föreslagna åtgärder för att komma till rätta med de brister som upptäcks i
tillsynen.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
1. Tillsynsrapport 2019 inom Tekniska nämnden godkänns och överlämnas
tillsammans med nämndens beslut till Kommunstyrelseförvaltningen senast
december 2019.
2. Tekniska nämnden ger Tekniska förvaltningen i uppdrag att verkställa de
föreslagna åtgärder för att komma till rätta med de brister som upptäcks i
tillsynen.

§ 166 Tillsynsplan 2020
Ärendenummer: Tn 4350/2019
Handläggare: Carina Gavlefors
Ärendebeskrivning

Nämnderna ska inför varje år besluta om en Tillsynsplan för uppföljning av
den interna kontrollen. Valet av kontrollmoment i Tillsynsplanen föregås av en
dokumenterad riskanalys av sannolikhet och konsekvens inom ekonomi-,
personal- och verksamhetsområdet.
Underlaget till Tillsynsplan 2020 är inför dagens sammanträde inte helt
färdigställt. Tekniska förvaltningen presenterar det underlag som hittills tagits
fram i arbetet med Tillsynsplan 2020.
Beslutsunderlag

Muntlig information
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Tekniska nämnden beslutar att Tillsynsplan 2020 får återkomma för beslut i
Tekniska nämnden i januari 2020.
Beslut

- Tekniska nämnden beslutar att Tillsynsplan 2020 får återkomma för beslut i
Tekniska nämnden i januari 2020.
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§ 167 Nulägesöversikt
Handläggare: Mimmi Hodzic
Ärendebeskrivning

Inför varje budgetår gör varje programdirektör/förvaltningschef en
nulägesanalys över nämndens ansvarsområde. Syftet är att säkra att vår
kunskap bygger på fakta, vi känner till våra starka resultat och vi kan peka på
områden för utveckling. Vi kan svara på vilka behov och upplevelser som finns
för de som vi finns till för. Vad går bra och vad går mindre bra inom vårt
uppdrag, och varför? Analysen beskriver både invärld (våra interna
förutsättningar och behov) och omvärld (våra målgruppers behov, möjligheter
och utmaningar som påverkar oss utifrån och som vi måste förhålla oss till och
agera på). Analysen sker strukturerat med utgångspunkt i SIQs
managementmodell. Nulägesanalysen sammanfattas i en nulägesöversikt och
används som underlag för att prioritera och sätta mål och bestämma
inriktningar på övergripande nivåer. Nulägesöversikten är ett tillfälle för de
förtroendevalda att ta del av förvaltningens nulägesanalys.
Ärendet återkommer för beslut i Tekniska nämnden i januari 2020.
Beslutsunderlag

Muntlig information
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Ärendet är berett.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar att:
- Ärendet är berett.

§ 168 Verksamhetplan med budget 2020 (beredning av
budgeten).
Handläggare: Mona Hass m. fl.
Ärendebeskrivning

Verksamhetsplan med budget 2020 bereds på dagens sammanträde inför beslut
i Tekniska nämnden i januari 2020.
Beslutsunderlag

Muntlig information
Powerpoint-presentation, 2019-12-03
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Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Ärendet är berett.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar att:
- Ärendet är berett.

§ 169 Information åtgärd avvikelser/brister uteserveringar
Handläggare: Randi Andreassen
Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden informeras om åtgärder vid avvikelser och brister på
uteserveringar.
Beslutsunderlag

Muntlig information
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 170 Ledamotsinitiativ (V): Höj avgifterna för felparkering
Handläggare: Helen Engholm (V)
Ärendebeskrivning

Helen Engholm (V) och Sunil Jayasooriya (V) har inkommit med ett
ledamotsinitiativ där de föreslår att Tekniska nämnden ska besluta att Örebro
kommun ska höja avgiften för felparkering. Detta för att på sikt minska antalet
felparkerade bilar i Örebro.
Beslutsunderlag

Ledamotsinitiativ från Helen Engholm (V) och Sunil Jayasooriya (V).
Förslag till beslut

Vänsterpartiet föreslår Tekniska nämnden besluta:
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- Att Örebro kommun fastställer den kommunala felparkeringsavgiften till
1300 kronor
Yrkande

Anders Olsson (C) yrkar att ärendet remitteras till Tekniska förvaltningen för
fortsatt utredning.
Proposition

Ordföranden Anders Olsson (C) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga bifall till Vänsterpartiets förslag respektive Anders Olssons (C)
yrkande om remittering av ärendet till Tekniska förvaltningen.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Tekniska nämnden
beslutar enligt Anders Olssons (C) yrkande.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
- Ärendet remitteras till Tekniska förvaltningen för fortsatt utredning.

§ 171 Ledamotsinitiativ (V): Utred konsekvenserna av en
generellt ökad avgift för parkering i Örebro
Handläggare: Helen Engholm (V)
Ärendebeskrivning

Helen Engholm (V) och Sunil Jayasooriya (V) har inkommit med ett
ledamotsinitiativ där de föreslår att Tekniska nämnden ska besluta att ge
Tekniska förvaltningen i uppdrag att utreda konsekvenserna av en generellt
ökad avgift för parkering i centrala Örebro. Detta för att initiativtagarna menar
att dagens parkeringsavgifter är för låga i relation till priset för att åka
kollektivt vilket leder till brist på parkeringar som i sin tur påverkar
tillgängligheten för butikerna i stadskärnan.
Beslutsunderlag

Ledamotsinitiativ från Helen Engholm (V) och Sunil Jayasooriya (V).
Förslag till beslut

Vänsterpartiet föreslår Tekniska nämnden besluta:
- Att förvaltningen får i uppdrag att utreda både de ekonomiska
konsekvenserna och konsekvenserna för tillgängligheten av en generell
prishöjning på parkering i de centrala delarna av Örebro.
Yrkande

Anders Olsson (C) yrkar att ärendet remitteras till Tekniska förvaltningen för
fortsatt utredning.
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Proposition

Ordföranden Anders Olsson (C) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga bifall till Vänsterpartiets förslag respektive Anders Olssons (C)
yrkande om remittering av ärendet till Tekniska förvaltningen.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Tekniska nämnden
beslutar enligt Anders Olssons (C) yrkande.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
- Ärendet remitteras till Tekniska förvaltningen för fortsatt utredning.
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